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MUCB 72233/2019/FV 

 

Zápis č. 6 z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2019 
 

Přítomni: Lucie Baslová, Jaromír Fischer, Petr Novák, Boris Podhorský, Barbora Tyglová 

Omluveni: Renata Rahmová, Eva Tožičková 

Neomluveni: Miroslav Řídký 

Hosté: Hana Dočkalová, Václav Hájek, Šárka Jedličková, Tomáš Klinecký 

 

     Předsedkyně finančního výboru rezignovala v září 2019 na svou funkci.  Úvodní slovo pronesl 

pan Klinecký, navrhl pověřit jednáním paní Baslovou, jako jediného přítomného člena 

zastupitelstva města. Pan Novák v tuto chvíli navrhl ukončit jednání, vzhledem k tomu, že není 

pověřený předsedající a jednání je v tuto chvíli v rozporu se zákonem. Na návrh paní Baslové, se 

finanční výbor dohodl jednotlivé body projednat, ale nepřijímat usnesení. Paní Baslová zahájila 

6. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a přivítala přítomné členy.   

 

Program jednání: 

1. Minulý zápis 

2. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2019 

3. Rozpočtové provizorium na rok 2020 

4. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2020 

5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

6. OZV o místním poplatku ze psů 

7. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

8. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2020 

9. Různé 

 

1. Minulý zápis 

 

     K zápisu z minulého jednání vyjádřil nesouhlas pan Novák, trvá na své formulaci, s předchozím 

zápisem nesouhlasí. Ostatní členové bez výhrad. 

   

2. Návrh rozpočtového opatření č. 6 na rok 2019  

 

     Komentář k rozpočtovému opatření přednesla paní Jedličková. Po domluvě odpovídala 

na dotazy vztahující se k jednotlivým změnám postupně. V souvislosti se zvýšením příjmů do fondu 

infrastruktury, došlo na dotaz k průběhu uzavírání smluv. Na dotaz odpověděla paní Dočkalová, že 

do stanoviska OR dávají požadavek na uzavření smlouvy, jako podmínku pro vydání územního 

rozhodnutí. K navýšení příjmů dochází u dotace z Úřadu práce (dotovaná pracovní místa APK), 

na které navazuje navýšení mzdových prostředků v kapitole MP, ze které jsou mzdy vypláceny.  

     V provozních výdajích dochází ke snížení položky na krizová opatření, úroky z kontokorentu a 

cestovné zastupitelů. Navyšuje se položka mzdových nákladů (důvodem je, že v průběhu roku 2019 

docházelo k většímu počtu neplánovaných odchodů a s jejich náhradou bylo spojeno překrývaní se 

pracovníků z důvodu předávání agend a tím zvýšení mzdových nákladů)  a navýšení položky 

na propagaci (schválení finančního  příspěvku pro SOŠ Liblice). Pan Novák vznesl dotaz, proč není 

v rozpočtu částka schválena zastupitelstvem města, že takto je to nesystémové. Odpověděl mu pan 
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Klinecký, že žádost byla podána mimo výzvu z Fondu sportu, kultury a volného času a rada města 

rozhodla, že studenty podpoří. 

K dotazu, co zahrnují prostředky na mimořádnou krizovou událost,  odpověděl pan Hájek (důležité, 

že tyto prostředky lze v případě potřeby uvolnit ihned). 

     Členové finančního výboru nemají, k takto předloženému rozpočtovému opatření, výhrady. 

 

3. Rozpočtové provizorium na rok 2020 

 

     Členové finančního výboru projednali návrh rozpočtového provizoria na rok 2020. Rozpočtové 

provizorium je navrženo v maximální výši 1/12 rozpočtu roku 2019, s výjimkou 

u příspěvkové organizace CVIK, kde je navrženo v maximální výši 1/12 návrhu rozpočtu na rok 

2020. S rozsahem návrhu rozpočtového provizoria a s důvody pro rozpočtové provizorium 

seznámila členy paní Jedličková. Dotazy nebyly vzneseny. 

 

    

4. Schválení maximálních cen za odvoz odpadu pro podnikatele na rok 2020 
 

     Členové finančního výboru projednali návrh ceníku svozu odpadu pro podnikatele na rok 2019. 

Komentář k návrhu ceníku přednesla paní Jedličková. Pro rok 2020 je navrženo zvýšení ceny svozu 

odpadu pro podnikatele, a to v souvislosti se zvýšením ceny za ukládání směsných odpadů, zvýšení 

ceny za zpracování bioodpadu a skutečností, že od roku 2018 platíme  za uložení plastového 

odpadu.  

     Dle vyjádření pana Nováka není přehled, které náklady jsou do kalkulace započítané, podklady 

jsou nedostatečné, není povědomí z čeho se částky skládají. Požaduje konkrétní čísla (pohonné 

hmoty, opravy, mzdové náklady, náklady na odpisy…do jednotlivých řádků). Paní Baslová 

navrhuje pro příští jednání dotazy a připomínky zasílat s předstihem, aby bylo možné získat 

odpověď od kompetentní osoby, případně lze na jednání finančního výboru pozvat ředitele 

Technický služeb, komentář považuje za srozumitelný. 

    

5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

     Komentář k OZV přednesla paní Jedličková. Vyhláška byla konzultována s Ministerstvem 

vnitra. 

     Podkladem pro stanovení ceny je kalkulace zpracovaná TS. Navržená sazba pro rok 2020 je 

ve výši 708 Kč. Skládá se z pohyblivé části, stanovené dle skutečných nákladů roku 2018 (511 Kč) 

a pevné části poplatku za tříděný odpad (197 Kč). Dotazy nebyly vzneseny. 

 

6. OZV o místním poplatku ze psů 

 

     Komentář k OZV přednesla paní Jedličková. Informovala přítomné, že v souvislosti se změnou 

Zákona o místních poplatcích, dochází ke zrušení souhrnné OZV, od roku 2020 bude ke každému 

poplatku OZV samostatně. 

     Na dotaz pana Nováka, zda je nutné uvádět částku a nestačilo by pouze při změně přeschválit, 

odpověděla paní Jedličková, že částku je v OZV nutno vyčíslit, rada města může 

na svém jednání doporučit změnu poplatku, případně zastupitelstvo města může sazbu změnit. 

 

7. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

     Komentář k OZV přednesla paní Jedličková. Pan Klinecký vznesl dotaz, zda by nebylo možné 

zvýhodnit podnikání na náměstí. Tento dotaz byl konzultován s nadřízeným orgánem, jednalo by se 

o diskriminaci (při vyčlenění pouze určité skupiny), takto nelze řešit. Paní Jedličková upozornila, že 
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se jedná o poplatek regulační, otázkou je, zda chceme regulovat či nikoliv. Proběhla diskuze i 

o výši poplatku a možnosti, zda by nebylo možné osvobodit určitou činnost.  

     Paní Jedličková přislíbila, že bude vznesen dotaz na příslušného úředníka MV, jak by bylo 

možné situaci řešit. 

 

8. Schválení maximálních cen vodného a stočného na rok 2020 

 

     Komentář k materiálu přednesla paní Dočkalová. Cenu kalkuluje společnost 1. SčV. Od roku 

2020 dochází k navýšení nájemného o 1,5 mil. Pan Novák vznesl dotaz, zda je navýšení způsobeno 

zvýšeným nájmem. K nárůstu ceny dochází hlavně vlivem zvýšeného nájmu, dále vlivem inflace a 

u vodného i vlivem vyššího poměru nakupované vody předané na úkor vody podzemní. 

     Pro rok 2020 je navržená cena vodného 41,84 Kč bez DPH za 1 m
3
 a stočného 46,92 Kč bez 

DPH za 1 m
3
. 

      

 

9. Různé 

 

     Pan Novák upozornil, že podklady na jednání byly v rozporu s jednacím řádem zaslány až 20. a 

21. 11.  K tomuto se vyjádřila paní Jedličková, že všechny  podklady, kromě rozpočtového opatření 

č. 5, byly zaslány 18. 11., 20. 11. byl zaslán materiál vztahující se k rozpočtovému opatření a 

za pozdní zaslání se omlouvá. Materiály k bodům 5 – 7 byly zaslány opakovaně 21. 11., poté, 

co finanční odbor získal vyjádření MV. 

     Paní Baslová vyjádřila spokojenost s připravenými komentáři. 

 

 

Jednání ukončeno 18:10 hod 

 

Předsedající finančního výboru: Lucie Baslová 

 

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková  
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